สรุปความก้าวหน้าในการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ในการดาเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ตอบสนองต่อเป้าประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เต็มกาลัง
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตระหนักในความพร้อมรับผิดชอบ
ต่อการบริหารงานในทุกขั้ นตอน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
การดาเนิ น งาน โดยมี วัตถุป ระสงค์ เพื่อสร้ างวัฒ นธรรมในองค์ ก รที่ มุ่ ง
ต่อต้านการทุจริตในทุกส่วนงาน และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
โดยยึดประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก เป็นกรอบและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างกลไกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ทั้งทางตรงและทางอ้อ ม
ทั้งนี้ได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน อันได้แก่
กิจกรรม
1. อบรมความรู้ความเข้าใจในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
2. จัดกิจกรรมแสดงต่อต้านการทุจริต
3. จัดทาสื่อการต่อต้านหรือไม่กระทาการทุจริต
เพื่อกระตุ้นจิตสานึกให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
4. ดาเนินการประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
5. จัดทาและประกาศนโยบาย/มาตรการ/คู่มือ
ต่อต้านการทุจริตของ สคช.
6. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการ
ให้บริการ
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมจริยธรรม
และป้องกันต่อต้านการทุจริต
8. จัดทาช่องทางการรับแจ้งการทุจริตเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน
9. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือนและประจาปี
10. จัดทานโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
11. ดาเนินการประเมินความเสี่ยงของ
กระบวนงานในแต่ละสานัก รวมถึงประเมินความ
เสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตภายในองค์กร

ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
จัดอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ แอท เซนทรัลลาดพร้าว โดยมีผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม 70 คน
จัดกิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ สคช. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในวันที่ 2 เม.ย. 62 ณ ลานหน้าตึกเพิร์ล โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
สนับสนุนโครงการเข้าร่วม
ได้ดาเนินการจัดทาคลิปวีดิโอและเสื้อโปโล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สคช. ได้ตระหนักถึงการไม่
ทุจริตในการทางาน
อยู่ระหว่างดาเนินการประเมิน ITA
ดาเนนการจัดทามาตรการให้ผมู้ ีสว่ นได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม แล้วเสร็จ ส่วนมาตรการอื่น
ๆอยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (Did You Know) อย่างน้อยเดือนละครั้ง
สร้างและพัฒนาช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนได้แก่ กล่องรับเรื่องร้องเรียน , Call Center
(063-373-3926) , ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ www.tpqi.go.th
ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จและดาเนินการสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างราย
เดือน (ต.ค.61 - ก.พ. 62)
อยู่หว่างเสนอนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ต่อผอ.สคช. เพื่อขอความเห็นชอบก่อนเสนอ
ต่อคณะทางานบริหารงานบุคคล
สคช.ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสีย่ งประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอ
คณะกรรมการ สคช.ให้ความเห็นชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างรายงานผลไตรมาสที่ 2/2562

สรุปความก้าวหน้าในการดาเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน)

12. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี (โครงการ/ สคช.ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
กิจกรรม) และรายงานผลการดาเนินงาน
รายงานผลไตรมาสที่ 2/2562
13. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตาม
ดาเนินการติดตามและรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จ
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ทั้ ง นี้ ผลการเบิ ก จ่ า ยตามกิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ จัดอบรม สัมมนาเกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ สคช.ในด้านต่าง ๆ และการดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กรและปัจจัยขับเคลื่อน
ค่านิยม โดยได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดาเนินการ จานวน 500,000 บาท
โดยเบิกจ่ายไปแล้ว 164,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.83 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่
กาหนดไว้
ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นหลังผ่านการอบรม

ภาพที่ 1 จากตารางที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในการอบรมโดยก่อนการ
อบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจ ที่ค่าเฉลี่ย 2.623 ระดับรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลังการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจ ที่ค่าเฉลี่ ย
3.981ระดับความรู้อยู่ในระดับมาก

33%
จ่ายจริ ง

คงเหลือ

ภาพที่ 2 กิจกรรมประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตของ สคช.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ลาน
หน้าตึกเพิร์ล โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ี (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องก ันและปราบปรามการทุจริต สถาบ ันคุณวุฒวิ ช
ิ าชพ
กิจกรรม

ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน)

ผูร้ ับผิดชอบ

สคช.ได ้ดาเนินการจัดอบรมประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสให ้กับผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าที่
ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เซนทา
ราแกรนด์ แอท เซนทรัลลาดพร ้าว โดยมี
ผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าทีเ่ ข ้าร่วม 70 คน

นผ.

1. อบรมเรือ
่ งการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสให ้กับผู ้บริหารและเจ ้าหน ้าที่
ให ้รับรู ้และพึงปฏิบัต ิ

จานวนครัง้ ของการจัดอบรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ

1 ครัง้

2. จัดกิจกรรมแสดงต่อต ้านการทุจริตของ
สถาบัน

จานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม

1 ครัง้

ื่ การต่อต ้านหรือไม่กระทาการ
3. จัดทาสอ
ทุจริต เพือ
่ กระตุ ้นจิตสานึกให ้ผู ้บริหารและ
เจ ้าหน ้าที่
4. ดาเนินการประเมิน ITA ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ื่ ทีจ
จานวนสอ
่ ัดทาขึน
้

ื่
2 สอ
ื้ )
(คลิป,เสอ

ผลคะแนนของการคุณธรรมและความ
โปร่งใสของ สคช.

ร ้อยละ 80

5. จัดทาและประกาศนโยบาย/มาตรการ/
คูม
่ อ
ื ต่อต ้านการทุจริตของ สคช.
- มาตรการการเผยแพร่ข ้อมูลต่อ
สาธารณะ
ี เข ้ามา
- มาตรการให ้ผู ้มีสว่ นได ้สว่ นเสย
มีสว่ นร่วม
- มาตรการสง่ เสริมความโปร่งใสในการ
ื้ จัดจ ้าง
จัดซอ
- มาตรการจัดการร ้องเรียนการทุจริต
ิ บน
- มาตรการป้ องกันการรับสน
6. จัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ าน/
มาตรฐานการให ้บริการ

จานวนนโยบาย/มาตรการ/คูม
่ อ
ื ทีแ
่ สดง
การต่อต ้านการทุจริต

ดาเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตจานง
ต่อต ้านการทุจริตของ สคช. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 2 เม.ย. 62 ณ
ลานหน ้าตึกเพิรล
์ โดยมีคณะผู ้บริหาร
เจ ้าหน ้าที่ และเจ ้าหน ้าทีส
่ นับสนุนโครงการ
เข ้าร่วม
ื้ โปโล
ได ้ดาเนินการจัดทาคลิปวีดโิ อและเสอ
เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าที่ สคช. ได ้ตระหนักถึงการไม่
ทุจริตในการทางาน
อยูร่ ะหว่างดาเนินการประเมิน ITA

7 นโยบาย/
ดาเนนการจัดทามาตรการให ้ผู ้มีสว่ นได ้สว่ น
ี เข ้ามามีสว่ นร่วม แล ้วเสร็จ สว่ นมาตรการ
มาตรการ/คูม
่ อ
ื เสย
อืน
่ ๆอยูร่ ะหว่างดาเนินการ

นผ.

นผ.
นผ.และ
สานักที่
เกีย
่ วข ้อง

นผ.และ
สานักที่
เกีย
่ วข ้อง

ดาเนินการจัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
และการให ้บริการ

ร ้อยละ 100

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ
ทุกสานัก
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ี (องค์การมหาชน) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องก ันและปราบปรามการทุจริต สถาบ ันคุณวุฒวิ ช
ิ าชพ
กิจกรรม

ต ัวชวี้ ัด

เป้าหมาย

ั พันธ์การสง่ เสริม
7. เผยแพร่ประชาสม
จริยธรรม และป้ องกันต่อต ้านการทุจริต
(Did You Know)

ั พันธ์การสง่ เสริม
จานวนเผยแพร่ประชาสม
จริยธรรมของ สคช.

12 ครัง้ /ปี

่ งทางการรับแจ ้งการทุจริต
8. จัดทาชอ
เกีย
่ วกับการดาเนินงาน
- กล่องรับเรือ
่ งร ้องเรียน
- Call Center
- Website TPQI
่ งทางอืน
- ชอ
่ ๆ
ื้ จัดจ ้างและสรุปผล
9. จัดทาแผนการจัดซอ
้
ื
การจัดซอจัดจ ้างรายเดือนและประจาปี

่ งทางรับเรือ
ดาเนินการจัดทาชอ
่ งร ้องเรียน

ร ้อยละ 100

ื้ จัดจ ้างประจาปี และมีการ
มีแผนการจัดซอ
รายงานผลรายเดือน

รายงานผล 12
ครัง้ /ปี

10. จัดทานโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี

มีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและ
รายงานผลอย่างน ้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

ี่ งของ
11. ดาเนินการประเมินความเสย
กระบวนงานในแต่ละสานัก รวมถึงประเมิน
ี่ งเกีย
ความเสย
่ วกับเรือ
่ งการทุจริตภายใน
องค์กร

ี่ งและรายงานผล
มีแผนบริหารความเสย
อย่างน ้อยไตรมาสละ 1 ครัง้

ไตรมาสละ 1
ครัง้ จานวน 4
ครัง้ /ปี
ไตรมาสละ 1
ครัง้ จานวน 4
ครัง้ /ปี

12. จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
(โครงการ/กิจกรรม) และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
13. ติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผนป้ องกันและปราบปรามการทุจริต

มีแผนปฏิบัตงิ านประจาปี และรายงานผล
อย่างน ้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
รายงานผล 2 ครัง้ /ปี

ไตรมาสละ 1
ครัง้ จานวน 4
ครัง้ /ปี
2 ครัง้ /ปี (6
เดือน และ 12
เดือน)
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ผลการดาเนินงาน (รอบ 6 เดือน)
ั พันธ์ (Did You
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสม
Know) อย่างน ้อยเดือนละครัง้
่ งทางการรับเรือ
สคช.มีชอ
่ งร ้องเรียนได ้แก่
กล่องรับเรือ
่ งร ้องเรียน , Call Center
่ งทางการรับเรือ
(063-373-3926) , ชอ
่ ง
ร ้องเรียนบนเว็บไซต์ www.tpqi.go.th
ื้ จัดจ ้างแล ้ว
ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซอ
ื้ จัดจ ้างราย
เสร็จและดาเนินการสรุปผลจัดซอ
เดื
ค
กพ
) หารทรัพยากรบุคคล
อยูอห
่ นว่า(ต
งเสนอนโยบายบริ

เสนอ ผอ.สคช. เพือ
่ ขอความเห็นชอบก่อน
เสนอคณะ
ี่ ง
สคช.ดาเนินการจัดทาแผนบริหารความเสย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอ
คณะกรรมการ สคช.ให ้ความเห็นชอบ ขณะนี้
อยูร่ ะหว่างรายงานผลไตรมาสที่ 2/2562

สคช.ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัตงิ านประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยูร่ ะหว่าง
รายงานผลไตรมาสที่ 2/2562
ดาเนินการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานรอบ 6 เดือนเสนอผู ้บริหารแล ้วเสร็จ

ผูร้ ับผิดชอบ
นผ.

บร.,สค.

บร.
บร.

นผ.
นผ.และ
สานักที่
เกีย
่ วข ้อง
นผ.

